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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 16 Φεβρουαρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 20:00 (δια τηλεδιάσκεψης)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 2136/16.02.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 16.02.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής,  Ευαγγελία Βελετάκου,

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Ανταποδοτικού Χαρακτήρα

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017

(ΦΕΚ 107/Α’)

Αρ. Απόφ.: 48/2022

Σε Ορθή Επανάληψη

(Ως προς την ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. ομάδας Ζ΄ τάξης Γ΄, στο ορθό ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Α΄)

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Ανταποδοτικού Χαρακτήρα

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ

107/Α’)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει χώρα εκτάκτως,  καθώς με ημερομηνία 7  Φεβρουαρίου

2022 εκδόθηκε η αριθμ. 7364/07.02.2022 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα «Προγραμματισμός

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»

και προκειμένου η Υπηρεσία να αποστείλει το συντομότερο δυνατό προς έγκριση αίτημα για
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προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η άμεση

λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 2179/16.02.2022 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

Α.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση

εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών» σύμφωνα με τις οποίες οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να

απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την

αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη

διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ο αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.

Ειδικά το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν

υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017 σύμφωνα με τις οποίες  «Η παρ. 14

του άρθρου 12 του ν.  4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:  «14. Για την έγκριση πρόσληψης

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του

άρθρου 205 του ν.  3584/2007 (Α΄ 143),  καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων από την

καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή αμειβόμενων, κατά ποσοστό τουλάχιστον

εβδομήντα τοις εκατό (70%), από την καταβολή διδάκτρων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.

33/2006, όπως ισχύει.»

Β.

Την υπ’ αριθμ. 7364/07-02-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία :

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α’166) «Ενίσχυση διαφάνειας και

λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου

Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν.  4622/2019 (Α’133)

και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας
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αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την

ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη σας αποστείλαμε την Α.Π. : 95989/26-12-2021 (ΑΔΑ: 6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22)

σχετική εγκύκλιό μας αναφορικά με την αποστολή των αιτημάτων προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων

μίσθωσης έργου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης που εγκρίνονται από την

Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.

Κατά τα λοιπά, διατηρείται το πλαίσιο προγραμματισμού των προηγούμενων ετών για τα

αιτήματα που αφορούν α) την έκδοση υπουργικής απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του

ν.4483/2017 (αφορά φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και β) την έγκριση της Επιτροπής

της ΠΥΣ 33/2006, προκειμένου για φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (συνηθέστερα Α.Ε. ΟΤΑ).

Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

έτους 2022 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και

στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,

παρακαλούνται οι φορείς αρμοδιότητάς σας για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους

για το έτος 2022, για τις κατηγορίες:

• από ίδιους πόρους

• ανταποδοτικού χαρακτήρα και

• με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών σύμφωνα με τις

ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των

κρατικών δαπανών. Συνεπώς, για τον προγραμματισμό έτους 2022 θα πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω

διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού

χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα

Παραρτήματα 2α και 2β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων. Σημειώνεται ότι για να

χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί

ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και

έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές

υπηρεσίες.

Κοιμητήρια: Επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη

επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας

αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τη

λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία του
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δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική

υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη

της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα

παραρτήματα, συμπληρωμένα.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 72  και 176  του ν.

3852/2010, όπως ισχύει, ως προς τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων σχετικά με τον

προγραμματισμό των προσλήψεων:

• για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

• για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

•  για θέσεις των ΝΠΔΔ,  Συνδέσμων,  Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών,

απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου

• για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του

προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του

ν.4635/2019, εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και ως

εκ τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οι εξής περιπτώσεις:

1. Αρχική πρόσληψη (άρθ.14 ν.4403/2016) και ανανεώσεις (άρθ. 72 ν. 4342/2015)

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων καθότι δεν συνεπάγονται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων

πράξεων. Ομοίως, και σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018, οι φορείς

δεν υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή

ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και τη Δ/νση

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας.

Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 και στο ν.3861/2010, οι ανωτέρω

συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 4.  Προσωπικό για την κάλυψη

κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 25 παρ. ν.4325/2015 και άρθρο 36 ν.4765/2021)
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5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (άρθρο 27 ν. 4304/2014). Εν προκειμένω δεν πρόκειται

για πρόσληψη προσωπικού αλλά για ανάθεση παροχής υπηρεσιών.

6. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

Τόσο στους δήμους όσο και στις ΔΕΥΑ για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης εφαρμόζονται οι

ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων»

(ΦΕΚ 280 Α),  σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 60Α΄) ή άλλου

οργάνου, ούτε η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 ή του ν.4765/2021.

7. Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 4483/2017, παρέχεται η δυνατότητα στους

ΟΤΑ α΄ βαθμού, να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας

τακτικού μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος απουσιάζει λόγω

κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας, με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη για όλο

το χρονικό διάστημα της απουσίας. Για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, δεν απαιτείται

έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ούτε τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας

του ν. 2190/1994 ή του ν.4765/2021.

Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται η έγκριση

από οποιοδήποτε όργανο και η συνακόλουθη αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Τα αιτήματα των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, θα πρέπει να

αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών αποκλειστικά μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» και σε ενιαίο

αρχείο.

Τα αιτήματα των συμβάσεων μίσθωσης έργου, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα Παραρτήματα

Γ1 και Γ4 των φορέων αρμοδιότητάς σας, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εισηγητικές σας εκθέσεις

θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς, με συγκεντρωτικό πίνακα προωθημένων και μη αιτημάτων.

Τα Παραρτήματα Γ1 και Γ4 με την αντίστοιχη οικονομική βεβαίωση καθώς και το υπόδειγμα

εισηγητικής έκθεσης των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης

έργου, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: ΦΟΡΕΙΣ>ΕΝΤΥΠΑ-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ>ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ.

Παρακαλούμε όπως οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διαβιβάζουν άμεσα κάθε

πλήρες αίτημα από όλους τους φορείς εποπτείας τους (όχι συγκεντρωτικά) προκειμένου να γίνεται

σταδιακά η επεξεργασία και η καταχώρησή τους γεγονός που θα οδηγήσει στη συντόμευση της

διαδικασίας προς όφελος των φορέων.
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Επισημαίνουμε ότι οι φορείς θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν στο αίτημα τους την

ηλεκτρονική τους διεύθυνση, επικαιροποιημένη, δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις των εγκρίσεων θα

αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α

Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2015) σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

α) Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, απαιτείται:

    - για θέσεις των Δήμων απόφαση της οικονομικής επιτροπής

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων των Δήμων απόφαση του οικείου Συμβουλίου

      με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη

τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή

αναφορά στην διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι.

β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι

θέσεις του αιτούμενου προσωπικού,  σύμφωνα με την παράγραφο 1  του άρθρου 205  του ΚΚΔΥ

(ν.3584/2007).

γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον

προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι

ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του

παραρτήματος κρίνεται επιβεβλημένη.

Ειδικότερα επί των αιτημάτων πρόσληψης  εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους

2022 σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις  και κατόπιν συνεκτίμησης

1. Των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας οι οποίες αυξήθηκαν λόγω απόρριψης

ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην καθαριότητα εδώ και 9

χρόνια (απόφαση 676/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). Επίσης για χρονικό διάστημα

τουλάχιστον οκτώ μηνών το έτος οι ανάγκες του Δήμου μας αυξάνονται λόγω του ότι είμαστε ένας

μεγάλος Δήμος με έκταση 176,87 τ.χλμ και με τους περισσότερους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα και

ο πληθυσμός μας αυξάνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τους επισκέπτες που έρχονται είτε

στις παραθεριστικές τους κατοικίες είτε στα διαφορά τουριστικά καταλύματα. Επιπλέον τα δύο

τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας covid19 οι επισκέπτες που επιλέγουν τον Δήμο μας ως

τουριστικό προορισμό μικρής ή μεγάλης διάρκειας έχουν πολλαπλασιαστεί και πρέπει να

ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας  και εν μέσω πανδημίας.

 2. Των οικονομικών δεδομένων που ισχύουν
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3. Του ΟΕΥ του Δήμου μας

4. Την υπ’ αρ. 2157/16-02-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με την

επάρκεια πιστώσεων για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ

(8) μηνών στο Δήμο μας για το έτος 2022

Προτείνεται

η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

έτους 2022 με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,  ανά κλάδο /ειδικότητα και

αριθμό  ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αριθμός  ατόμων
 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

(πλήρωμα απορριμματοφόρου)
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ
8

ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. ομάδας Β΄ τάξης Γ΄
ή Α΄

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

1

ΔE Χειριστών Μ.Ε. διαμορφωτής
Γαιών ομάδα Ζ΄ τάξη Α΄

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

1

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

5

ΣΥΝΟΛΟ 15

Κατόπιν των ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή

αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’)

- την αριθμ. πρωτ: 7364/07.02.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

- τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής

- την αριθμ. πρωτ: 2157/16.02.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- την αριθμ.  πρωτ:  2179/16.02.2022  (σε ορθή επανάληψη)  εισήγηση του Γραφείου

Προσωπικού του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου

Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ανταποδοτικού Χαρακτήρα του Δήμου

Λαυρεωτικής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2022,  ανά κλάδο

/ειδικότητα και αριθμό  ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αριθμός  Ατόμων

 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
(πλήρωμα απορριμματοφόρου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

8

ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. ομάδας Β’ τάξης
Γ΄ ή Α’

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

1

ΔE Χειριστών Μ.Ε. διαμορφωτής
Γαιών ομάδα Ζ΄ τάξη Α΄

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

1

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ

5

ΣΥΝΟΛΟ 15

Β. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση

των θέσεων ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, χρονικής διάρκεια οχτώ (8) μηνών, έχει προβλεφθεί

πίστωση στους κάτωθι ΚΑ του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022:

α) Κ.Α.: 20.6041.001 με τίτλο «τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού», ποσό: 120.000,00 ευρώ

β) Κ.Α.: 20.6054.001 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό: 30.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.176,32 ευρώ για την πληρωμή της

ΔΕΔΔΗΕ

Αρ. Απόφ.: 49/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.176,32 ευρώ για την

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται

εκτάκτως διότι είναι αναγκαία η καταβολή στη ΔΕΔΔΗΕ ποσού 4.176,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%, το οποίο αφορά το κόστος υλοποίησης του έργου της επέκτασης του δικτύου δημοτικού

φωτισμού στην περιοχή του Σουνίου Δήμου Λαυρεωτικής (πλησίον της Κατασκήνωσης των

Ευαγγελιστών), για την ασφάλεια των κατοίκων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 9 από 12

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με το αριθμ.  πρωτ.  7911/17-5-21  αίτημά του,  αιτήθηκε στην

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  Α.Ε.,  την εκπόνηση μελέτης για την επέκταση του δικτύου  Δημοτικού Φωτισμού,  στο

τμήμα της περιοχής που αναφέρεται πιο πάνω, για θέματα ασφάλειας των κατοίκων.

Κατόπιν τούτου, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. εκπόνησε την σχετική τεχνοοικονομική μελέτη με ΚΩΔΙΚΟ

ΠΕΛΑΤΗ 7164181600182020, από την οποία προέκυψε εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του έργου,

ύψους 4.176,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Επειδή το ανωτέρω ποσό πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη

κατασκευής του έργου, απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7321.003 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022 (ΑΑΥ: 218/2022). Η οριστική δαπάνη θα καθοριστεί μετά την αποπεράτωση των εργασιών,

βάσει του απολογισμού που θα συνταχθεί από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  Α.Ε..  Η διάρκεια της σύμβασης

ορίζεται έως ένα (1) έτος από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά με:

(α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 4.176,32 ευρώ σε βάρος του

ΚΑ δαπανών 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.

Λαυρίου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και

(β) τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα

προπληρωμής.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του

από 17.05.59 Β.Δ/τος

- Το αριθμ. πρωτ: 19889/21.12.2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού   4.176,32 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.

Λαυρίου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής,  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, τον Ευάγγελο Λιούμη, Ηλ. Μηχανικό

ΤΕ.
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Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  ορίζεται σε τρεις (3)

μήνες, ήτοι 16 Μαΐου 2022.

Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τη δικάσιμο της 2

Μαρτίου 2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

Αρ. Απόφ.: 50/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τη δικάσιμο της 2

Μαρτίου 2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως λόγω της συντόμου προθεσμίας συζήτησης

της υπόθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Με αριθμ.  πρωτ:  2520/24.02.2022  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η αίτηση των

Ιμπράμ Ερχάν και λοιπών 9  συμβασιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με την οποία αιτούνται τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας

τους από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου. Η υπόθεση αυτή συνδέεται με την τακτική αγωγή με ΓΑΚ

12529/2018 (αρ. πρωτ: 2203/13.02.2018), η οποία έπειτα από αναβολές εκδικάζεται στις 14.11.2022.

Οι αιτούντες επανέρχονται με αίτησή τους στην προσωρινή ρύθμιση της εργασιακής τους

σχέσης,  ύστερα από την έκδοση της απορριπτικής αριθμ.  676/2022  απόφασης Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων).

Με την υπ’ αριθμ. 205/2019 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την

αριθμ. πρωτ: 2203/13.02.2018 αγωγή των συμβασιούχων εργατών ΙΔΟΧ του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)  έχει ήδη αποφασισθεί ο Δήμος

Λαυρεωτικής να επιδείξει θετική στάση.
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Στις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.  3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021, ορίζεται

ότι η Οικονομική Επιτροπή ««…ι) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και

αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και

για την παραίτηση από αυτά,…ιδ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε

ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση,

η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις

περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’

114)..».

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή από την 1η Ιανουαρίου 2021 στο Δήμο μας δεν υπηρετεί

Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της

υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών,  κο Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 134,00 ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24%),  σύμφωνα με την από 16.02.2022  προσφορά του και κάλεσε τα μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

- την αριθμ. πρωτ: 2520/24.02.2022 αίτηση των Ιμπράμ Ερχάν και λοιπών 9 συμβασιούχων

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

- την από 16.02.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα

στην Αθήνα,  Λεωφ.  Αλεξάνδρας 100,  με ΑΦΜ 047705341,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  να εκπροσωπήσει το

Δήμο Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Ιμπράμ Ερχάν και λοιπών 9 συμβασιούχων,

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 13880/2022, ΕΑΚ 1663/2022), κατά τη

συζήτηση της προσωρινής διαταγής στη δικάσιμο της 2ας Μαρτίου 2022,  καθώς και σε κάθε μετ’

αναβολή ή ματαίωση και να αποδεχθεί το αίτημα της προσωρινής διαταγής.
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Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται συνολικά σε ποσό 166,16 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ

00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


